
 

AQUISIÇÕES 

 

Pensar é Transgredir vai da preocupação com o social à inquietação pelo mistério da 

vida. Mas nele Lya Luft também deixa entrever um pouco do cotidiano em sua casa, 

revela coisas de sua infância e mostra seu lado bem-humorado, seguidamente 

comentado por quem a conhece pessoalmente. Fala do desafio que é podermos 

escrever uma parte da nossa história pessoal, e da dificuldade de sermos 

responsáveis por nossas escolhas; mas também escreve sobre ternura, alegria e 

perplexidade.  

 

O autor mostra como a escrita inspirou a ascensão e a queda de impérios e nações, 

o desabrochar de ideias políticas e filosóficas e o nascimento de crenças religiosas. 

O Mundo da Escrita nos conduz a uma viagem maravilhosa pelo tempo e pelo globo, 

por meio de dezesseis textos fundamentais, selecionados dentre 4 mil anos de 

literatura mundial. É assim que conhecemos a sra. Murasaki, autora do primeiro 

grande romance da história universal; as aventuras de Miguel de Cervantes ao 

enfrentar piratas — tanto os que atuam no mar como os literários —; e os artesãos 

da linguagem do épico oral Sundiata na África Ocidental. Também aprendemos 

como Goethe descobriu a literatura mundial na Sicília, passamos mil e uma noites com Sherazade, 

acompanhamos a difusão do Manifesto Comunista e a batalha dos livros na América espanhola. 

Para contar toda essa trajetória, Martin Puchner trata tanto da narrativa quanto da evolução das 

tecnologias criativas, que formaram pessoas, comércios e hábitos.  

 

Dicas sobre como se reinventar no trabalho, nos estudos e na vida pessoal. César 

Souza, autor do best-seller Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, nos convida a dar 

uma virada e criar uma nova chance na carreira, no amor, na escola, na qualidade de 

vida, na saúde e na cidadania. E estimula as pessoas e as empresas a se 

reinventarem continuamente. Você Merece uma Segunda Chance aborda de forma 

inovadora e corajosa a trajetória para o redescobrimento de cada um e estimula o 

leitor a acreditar na sua capacidade de transformação.  

 

A Organização do Futuro é o livro que faltava para quem deseja aprimorar seus 

conhecimentos e habilidades com o objetivo de acompanhar as mudanças 

mercadológica e organizacional. Os melhores autores, consultores e empresários da 

atualidade oferecem um vasto apanhado sobre como as organizações e seus líderes 

devem se comportar para sobreviverem e prosperarem durante e após este grande 

período de transformação.  

 

Pessoas eficientes não são necessariamente medidas pela quantidade de tarefas que escolhem , ou 

que acham que sua capacidade de administrar o estresse é ilimitada. Pessoas 

eficientes são aquelas que conseguem encontrar, em suas vidas, espaço para o 

prazer, o lazer em família, tempo para meditar, tempo para reservar para suas 

próprias e exclusivas necessidades - como ler um livro, ou ouvir música. Não Faça 

Tempestade em Copo d'Água... não é um livro de receitas, mas de estratégias, que 

juntam o melhor da filosofia oriental, com o melhor da psicologia ocidental.  

 

É uma obra tradicionalmente conhecida e citada, pelo seu texto referto da mais alta 

sensibilidade. É a voz de um sacerdote que se rendeu à verdade dos fenômenos 

espíritas. Escreve sobre as provações, o inferno ante a razão, o paraíso ortodoxo, etc. 

Define Jesus como o grande modelo em todos os processos de ascensão espiritual.  

 

A principal verdade da arte de ser feliz continua sendo a de que tudo depende 

muito menos daquilo que se tem ou representa do que daquilo que se é. A 

personalidade é a felicidade suprema. Em todas as ocasiões possíveis usufruir-se 

na verdade apenas de si mesmo: se o próprio eu não vale muito, então todos os 

prazeres são como vinhos excelentes em boca azedada com fel. Schopenhauer 

concebeu de fato o intento de reunir num pequeno manual uma série de 

pensamentos que ensinam como viver com o máximo de felicidade possível num 

mundo em que “ a felicidade e o prazer são apenas quimeras, mostradas a 

distância por uma ilusão, enquanto o sofrimento e a dor são reais e manifestam-se diretamente por 

si, sem a necessidade da ilusão e da espera” .   

 

 

Na era da sustentabilidade precisamos ter consciência de que não apenas o planeta 

tem recursos limitados, mas o cérebro também. Estamos esgotando a nossa mente 

ao ruminar perdas e mágoas, sofrer pelo futuro, preocupar-nos muito com a opinião 

das pessoas, ter a necessidade neurótica de mudar os outros e cobrar demais de nós 

e de quem está ao nosso redor. Podemos ser ótimos para a empresa em que 

trabalhamos, mas carrascos de nosso cérebro e de nossa qualidade de vida. Neste 

livro o autor ajudará você a identificar o mau uso da emoção e o gasto desnecessário 

de energia, além de sugerir ferramentas para corrigir a rota.  
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      Museus hiperconectados: Como os museus vêm se moldando à tecnologia? 

        Nas últimas duas décadas as tecnologias digitais vêm mudando a maneira co-

mo utilizamos e nos relacionamos com os espaços, sobretudo os públicos, potencial-

mente mediados por redes e dispositivos que permitem colocar-nos em novas posi-

ções. Em maio deste ano, durante a semana mundial de eventos do Museum Day, 

promovida pelo Conselho Internacional de Museus ( ICOM )  foi adotada a temáti-

ca Hyperconnected museums: New approaches, new publics como mote para o ciclo 

de debates da edição 2018, que se propôs a discutir o relacionamento dos museus 

enquanto instituição à sociedade a partir da conectividade digital, tanto no que diz 

respeito à organização do espaço físico quanto à interação com o público.  

 No desdobramento do ciclo de debates que ocorreu em museus de todo o 

mundo, o que se percebeu foi que as instituições estão cada vez mais focadas em 

criar uma rede junto a seu público, o que é possível através da tecnologia. O fato é 

que imaginar uma exposição, bem como o museu enquanto objeto no ambiente ur-

bano, é também imaginar as possibilidades de interação do público, tornando-se 

inevitável efetuar comparações à maneira como os expectadores relacionavam-se 

com as obras antigamente e como isso tem se modificado na chamada “Era da selfie ” .  

        De que maneira a tecnologia aproxima os museus de seu público? As plataformas digitais são 

essenciais ou têm ultrapassado a linha tênue existente? Há limites? 

        Não é surpreendente que instituições de todo o mundo tenham 

adotado ferramentas tecnológicas, tais como QR codes, áudio gui-

as, hashtags oficiais, lives, etc.,  que buscam atrair e entreter o públi-

co. Contanto, o envolvimento entre os espaços museográficos e dis-

positivos digitais ainda gera dubiedade. Isso porque se por um lado 

provocam uma rede de compartilhamentos nas mídias e consequen-

temente, ampliam o número de expectadores e filas na porta de ex-

posições, por outro, também provocam certa dispersão ao conteúdo 

e ao que este se propõe enquanto reflexão crítica. É dentro deste ce-

nário que artistas têm cada vez mais incorporado as mídias no de-

senvolvimento das obras: vídeo instalações, obras participativas por 

meio de aplicativos desenvolvidos especialmente a determinada 

mostra, entre outros inúmeros exemplos, evidenciando um novo comportamento por parte das insti-

tuições, artistas e público. 

Siga lendo o texto clicando aqui. 

Fonte: Archdayli 

CONFIRA 

 

TIRINHA 

Fonte: http://leiturasdaca.blogspot.com/2013/02/tirinhas-literarias-1.html  

TEMOS NA BIBLIOTECA  
 

“ E stes últimos anos têm sido também testemunha de uma nova tendência de 

pesquisa interdisciplinar denominada vida artificial , continuação natural da ciber-

nética dos anos 50, sendo um de seus objetivos a simulação e realização de sis-

temas vivos em vários níveis, desde o celular até robótico. ”   

( H umberto Maturana Resin e Francisco J. Varela Garcia, 1997, p. 52 

Localização: 

165.745 M445m 

 

 
“ D epois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrati-

va, depois das grandes jornadas do direito romano, à face do mundo, custa-se a 

entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa, desde o séc. 

VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da História como um retrocesso 

de toda a civilização. ” ( C hico Xavier, 1985, p. 153 )  

Localização: 

133.9 X3ca 13.ed. 

A real transformação tecnológica ainda 

está no ser humano                             
Definitivamente - pelo menos ouvindo tu-

do o que foi dito no Dell Technologies 

World - a gente está longe dessa relação 

saudável com a tecnologia 

[...] 

Transformação Real 

        Menos complexo de entender, mas talvez 

mais difícil viver, o que chamou atenção foram 

as inúmeras discussões sobre o verdadeiro sig-

nificado da tecnologia na humanidade. Antes 

de qualquer anúncio para soluções de nuvem 

ou o datacenter do futuro, Michael Dell, o che-

fão da empresa que leva seu sobrenome, abriu 

a semana hasteando a bandeira de que, acima 

de qualquer inovação, a tecnologia deve ser 

encarada como uma grande e poderosa ferra-

menta para facilitar nossa vida, ponto final. 

[...] 

Medo dos humanos 

        Definitivamente - pelo menos ouvindo tudo 

o que esse pessoal disse por aqui - a gente es-

tá longe dessa relação saudável com a tecnolo-

gia. Não dá para generalizar. Ou melhor, dá, 

sim! A mensagem é que não podemos nos tor-

nar reféns da tecnologia. Hoje, redes sociais 

são usadas para disseminar ódio; os olhares 

sempre nas telas prejudicam relacionamentos; 

redes sociais inflam egos vazios. 

        O alerta é geral. Se olharmos para o futu-

ro, parece que não tem mais volta. Mas a refle-

xão cabe a cada um. Smartphones consomem 

minutos preciosos de conversas, de carinho, de 

interação humana. Realmente, a evolução da 

tecnologia traz uma série de coisas boas. Co-

mo disse Michael Dell, promete uma nova era 

de milagres. Mas, em compensação, levou um 

monte de coisas importantíssimas que não vol-

tam mais. [...] 

Leia a matéria completa clicando aqui. 

Fonte: Olhar Digital 

Brasileiro confia em tecnologia, mas 
não em mídia e redes sociais 

[...] 

        De acordo com o estudo, que coletou 

opiniões de 33 mil pessoas em 26 merca-

dos, o Brasil passa por um momento de 

“ d esconfiança ” , alguns pontos abaixo do 

que a escala considera neutro. No geral, 

todas as instituições tiveram um pequeno 

aumento na confiança, mas os setores mí-

dia e governo continuam um degrau abaixo.  

Mídia em baixa... 

        De acordo com a pesquisa, o campo 

da mídia no Brasil está abaixo do nível míni-

mo de confiança do ranking: totalizamos 41 

pontos, sendo que o mínimo para ser consi-

derado confiável é 49 pontos. Foi registrada 

uma pequena [redução] de 2 pontos do ano 

passado para 2019. 

        Ainda assim, o jornalismo tradicional e 

as pesquisas na internet continuam com um 

nível relativamente alto de crédito. O estudo 

mostra que há um crescimento considerável 

no campo dos “ amplificadores ” , que são 

as pessoas que leem muito conteúdo e 

compartilham essas informações online ou 

em contatos pessoais.  

        Por outro lado, as redes sociais atingi-

ram uma pontuação baixa no setor. Segun-

do a Edelman, 73% dos entrevistados estão 

preocupados com informações ou notícias 

falsas “ sendo usadas como uma arma ”  

No caso do Brasil, a crença em sites como 

Twitter e Facebook é maior que a média 

mundial, mas ainda baixa.  

 
Veja gráficos e restante da matéria clicando aqui. 

 

 

DICA  

De Homero a Harry Potter, como  a literatura moldou o mundo 

 

 “ O  Mundo da Escrita”  mostra como as diferentes tecnologias impactaram a maneira como 

produzimos e consumimos ideias. Do papiro ao celular, tudo mudou, menos o essencial: nossa in-

contornável vocação para ouvir e contar boas histórias. 

 [...] 

 A escrita é a criação humana que tornou possível todas as outras e moldou nossa maneira 

de pensar de forma tão profunda que nem sequer conseguimos imaginar um mundo sem autores 

e sem leitores. Mas no princípio era apenas o verbo –  e a voz. Histórias eram passadas adiante 

de forma oral ( de bardos que não sabiam escrever para ouvintes que não sabiam ler ) . Por volta 

de 1200 a.C., os fenícios inventaram um sistema de sinais gráficos muito melhor do que todos os 

que existiram antes. Os gregos copiaram e aperfeiçoaram a ideia e em 800 a.C. criaram um alfa-

beto próprio para administrar as contas e narrar as façanhas da Guerra de Troia. A Ilíada se tor-

nou o texto por meio do qual os gregos espalharam sua cultura e seu alfabeto. Um presente de 

grego, no melhor sentido, para o resto do mundo.  

 O Mundo da Escrita –  Como a literatura transformou a civilização ( Companhia das Le-

tras ) , de Martin Puchner, faz com a história da leitura mais ou menos o que Sapiens ( L&PM )  

fez com a história da nossa espécie: uma narrativa erudita e ao mesmo tempo eletrizante, que nos 

conduz de Homero a Harry Potter, passando pelos textos sagrados, pelas Mil e Uma Noites, pelos 

maias, pelos grandes manifestos políticos... Puchner é professor de literatura comparada em Har-

vard, mas seu livro é menos sobre grandes obras lite-

rárias do que sobre a forma como as diferentes tec-

nologias impactaram a maneira como produzimos e 

consumimos ideias. Do papiro ao celular, tudo mu-

dou, menos o essencial: nossa incontornável voca-

ção para ouvir e contar boas histórias.  

 

Leia o texto na íntegra clicando aqui. 

Fonte: Jornal Zero Hora 

 

 

 

 

ENCONTROS NA BIBLIOTECA 

 A partir deste segundo semestre, os “ Encontros na Biblioteca ”  passarão a ter uma perio-

dicidade mensal com calendário  predeterminado. 

 Surgido em 2015 como “ Conversas ao Entardecer ” e “ Manhã Cultural ” , visa firmar a 

posição da Biblioteca como espaço de convivência entre os servidores, oportunizando debates 

sobre temáticas atuais e relevantes para o dia a dia do profissional do DETRAN/RS e promover a 

sensibilização dos servidores da Autarquia para questões referentes ao trânsito, incentivando a 

leitura, a disseminação do conhecimento  e a integração dos servidores. 

 O encontro conta com um mediador que tem como ponto de partida livros, textos, reporta-

gens, trabalhos universitários de sua autoria ou não, desde que pertencentes ao acervo da Biblio-

teca ou de acesso liberado  para os participantes. 

 A ideia é a realização de uma conversa informal sobre o tema proposto, com livre participa-

ção dos presentes. 

 

 Fecharemos o mês do pedestre, no dia 30.08 com o Encontro: “O pedestre na cena urba-

na e a comunicação no trânsito “ , com a mediação da colega  autora  Rose Sortica. 

 Inscrições a partir do dia 21 por e-mail; aguarde maiores informações. 

 

 Abaixo, calendário da programação dos próximos meses: 

 

https://educacao.detran.rs.gov.br/?page_id=2994
https://biblioteca.detran.rs.gov.br/Biblivre5/
https://www.archdaily.com.br/br/898720/museus-hiperconectados-como-os-museus-vem-se-moldando-a-tecnologia
https://www.archdaily.com.br/
http://leiturasdaca.blogspot.com/2013/02/tirinhas-literarias-1.html
https://olhardigital.com.br/noticia/a-real-transformacao-tecnologica-ainda-esta-no-ser-humano/85349
https://olhardigital.com.br
https://www.tecmundo.com.br/mercado/140846-estudo-brasileiro-confia-tecnologia-nao-em-midia-redes-sociais.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/harry-potter/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/harry-potter/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2019/07/de-homero-a-harry-potter-como-a-literatura-moldou-o-mundo-cjxtfg1ak00g901mk5aqpmibp.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/rose-sortica_ufrgs_fdrh.pdf
https://nossaintra.detran.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/rose-sortica_ufrgs_fdrh.pdf

